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K a r l o v a r s k ý    k r a j
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 21


USNESENÍ

z 27. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 12. července 2010 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:00 do 9:30 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka, 
PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:	Ing. Valjentová, MUDr. Larva
Další zúčastnění:	Mgr. Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu	
Zapisovatelka:      	Martina Koudelná
 


Usnesení č.
 A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.  Schválení programu jednání
											


 1.	  Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Aplikace modelu CAF 2006“ 	 RK 695/07/10	     
 2.	Schválení prohlášení k záměru projektu „Zavedení ekologické veřejné dopravy 	 RK 696/07/10
v Karlovarském kraji“
 3.	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro TJ Baník 	 RK 697/07/10
	Nové Sedlo  











             Mgr. Martin Havel, v z.		                     PaedDr. Vratislav Emler v. r.
                       hejtmana				     		ověřovatel
  Karlovarského kraje



A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- PaedDr. Vratislava Emlera
- Ing. Petra Navrátila



B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 



1. Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Aplikace modelu CAF 2006“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 695/07/10

- schvaluje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Aplikace modelu CAF 2006“

Termín kontroly: 2.9.2010

Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu


2. Schválení prohlášení k záměru projektu „Zavedení ekologické veřejné dopravy v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 696/07/10

- schvaluje prohlášení o příslibu poskytnutí pozemků k záměru projektu „Zavedení ekologické veřejné dopravy v Karlovarském kraji“ pro město Mariánské Lázně a AKV Reality a.s. dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem prohlášení o příslibu poskytnutí pozemků k záměru projektu „Zavedení ekologické veřejné dopravy v Karlovarském kraji“

Termín kontroly: 12.8.2010

Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


3. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro TJ Baník Nové Sedlo  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 697/07/10

- souhlasí s poskytnutím neinvestičního příspěvku ve výši 30.000,- Kč na uskutečnění oslav u příležitosti 90. výročí založení tělovýchovné jednoty v Novém sedle

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a TJ Baník Nové Sedlo 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného podpisem smlouvy
Termín kontroly: 2.9.2010 
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru





